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 مقدمه

 مقدمه 

های انقباضی در کشور و تداوم آن و همچنین لزوم اجرای سیاست 11با توجه به شیوع بیماری همه گیر کووید 

این مرکز را در آموزشی های ای در سال جاری، مرکز تخصصی آخوند خراسانی در نظر دارد کلیه دورهبودجه

برگزار کند. بدین وسیله، دستورالعمل برگزاری  LMSبستر فضای مجازی با استفاده از سامانه آموزش مجازی 

ها بر اساس چهار بعد زیرساخت و تجهیزات پژوهان شاغل به تحصیل در این دورهها و و ارزیابی دانشکالس

گردد. امید پژوهان تدوین و ابالغ میآموزشی و ارزشیابی دانشهای آموزشی، محتوای آموزشی، اجرای دوره

 سازی دقیق آن بتوان افزایش کارآمدی آموزش و تبلور آن در عمل را مشاهده نمود. است با پیاده

 بخش اول: کلیات

 تعاریف   -1ماده 

 و اینترنت کامپیوتر،های الکترونیکی همچون گیری از سیستمبهرهانتقال مفاهیم آموزشی با : مجازیآموزش 

ابق پذیر کردن روش مطالعه مط، انعطافجویی در وقتبا هدف صرفهو  در بستر اینترنتکه  های هوشمندگوشی

های جدید، استفاده از دسترسی به تکنولوژی، 1برخطمندی از مزایای کار گروهی در مطالعات نیاز دانشجو، بهره

 .پذیردصورت می های یادگیریزمان و هر مکان و کاهش هزینهروز، امکان یادگیری در هر اطالعات به

و غیر  های رسمیهای دورهباشد که کلیه آموزشمی LMSسامانه: منظور سامانه یکپارچه آموزش مجازی 

 شود. در بستر آن انجام می رسمی

راسان شعبه خواقع در دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم مرکز: منظور مرکز تخصصی آخوند خراسانی 

 باشد.رضوی می

 گردد.پژوهان برگزار می: جلسه درسی که به صورت زنده و با حضور استاد درس و دانشبرخطکالس 

به تنهایی محتوای الزم برای تدریس در یک جلسه آموزشی را در : جلسه درسی که استاد 2غیربرخطکالس 

 نماید.مربوط به هر درس در سامانه بارگذاری میدر جلسه های آموزشی همراه با فایل صوت و تصویرقالب 

 اهداف -2ماده 

 در شعبه خراسان  11پیشگیری از شیوع بیماری کوید پژوهان و اساتید و کاهش حضور فیزیکی دانش 

 هاهای زمانی و مکانی در ارایه آموزشرفع محدودیت 

                                                             
1 Online 
2 Offline 
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 وری سازمانیو در نتیجه افزایش بهرههای سربار کاهش هزینه 

 هت پیشبرد در جهای الکترونیکی موجود در دفتر تبلیغات اسالمی گیری از امکانات و زیرساختبهره

 اهداف آموزشی

  به فضای مجازی و محیط  اداره کل آموزشتوسعه قابلیت های آموزشی و توان و تخصص موجود در

 الکترونیکی

 اده از ابزارهای و غیربرخط و استف های آموزشی ترکیبی برخطها با تکیه بر شیوهارتقاء کیفیت آموزش

 آموزشی متنوع

 مجازی آموزش سامانهپژوهان و اساتید از طریق بین دانش تسهیل ارتباط 

 آموزشی بخش دوم: زیرساخت و تجهیزات

ه ای تحت عنوان کمیتآموزش مجازی مرکز، کمیتههای ریزی و نظارت بر فعالیتبه منظور برنامه –3ماده 

 وزشی ومریزی و فناوری آموزشی، رئیس اداره امور آمجازی با عضویت رئیس اداره برنامهوزش متخصصی آ

یزی و رکه ریاست این کمیته بر عهده رئیس اداره برنامه گرددرئیس اداره امور آموزشی و تهذیب تشکیل می

 باشد.فناوری آموزشی می

جهت حضور  نظرصاحبز افراد و کارشناسان نیاز نسبت به دعوت ا تواند به فراخورکمیته میرئیس  تبصره:

  در جلسات این کمیته دعوت به عمل آورد.

پشتیبانی از آموزش مجازی را فراهم مورد نیاز برای و تجهیزات موظف است منابع انسانی  مرکز -4ماده 

 آورد.

و راه اندازی تجهیزات  ، ارایهریزی و فناوری آموزشی وظیفه دارد نسبت به شناساییاداره برنامه :1تبصره 

 اقدام نماید.های آموزش مجازی سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای برگزاری دوره

کارگروه  ر عهدهب و تعداد آنها برخطهای تعیین کارشناسان پشتیبان کالس گیری در رابطه باتصمیم :2تبصره 

 خواهد بود. تخصصی آموزش مجازی

سبت نمتخصص خود گیری از کارشناسان ریزی و فناوری آموزشی موظف است با بهرهاداره برنامه :3تبصره 

به کارشناسان پشتیبانی، اساتید و دانشجویان های آموزشی های الزم جهت برگزاری کالسبه آموزش مهارت

 ی باشد. ویدئوی آموزشی هایدر قالب فایل و ها باید به صورت مجازیاین آموزش اهتمام ورزد.

 در بستر سامانه آموزش مجازی دفتر تبلیغات اسالمی به آدرسمرکز های آموزشی کلیه کالس -5ماده 

 برگزار خواهند شد. http://lms.dte.ir/login/index.php اینترنتی

http://lms.dte.ir/login/index.php
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 زشهای آمودر کالس محتوا کنندگانبرای ارایهرا فضا و تجهیزات اختصاصی مرکز موظف است  -6ماده 

 .فراهم آورد در صورت درخواست آنها (پژوهدانشمجازی )اعم از استاد و 

 بخش سوم: محتوای آموزشی

بطور دقیق و های حضوری مطابق با کالسرا  مصوب درس هایاستاد درس موظف است سرفصل -7ماده 

 .کندتدریس آموزش مجازی  هایدر کالس اهداف درس بر اساسو  کامل

 باشد.  برخطو  غیربرخطهای مقتضیات کالسنحوه ارایه مطالب درسی باید منطبق با  -8ماده 

، جزوه، )کتاب درسبه  مرتبط و منابع اصلی و تکمیلی های آموزشیفایلاستاد درس موظف است تبصره: 

 بارگذاری نماید. معرفی و یا ، تصویر و ...( را در سامانه آموزش مجازیمقاله، وب سایت، صوت

این امکان بهره برده و از  از ، استاد درس موظف استبرخطهای با توجه به امکان مباحثه در کالس -9ماده 

  و دانشجویان را نیز در مباحث مشارکت دهد. نمودهبرگزاری کالس بصورت یک طرفه پرهیز 

ه تنظیم شود که شامل سه بخش ارای ایتوسط استاد درس باید به گونه برخطبندی هر جلسه زمان -11ماده 

 پژوهان باشد.محتوای درس، پرسش و پاسخ و ارزشیابی از دانش

از طریق تاالر ساعت بعد از کالس  12حداکثر توانند پژوهان میدانش غیربرخطهای کالس برایتبصره: 

ارایه پاسخ مناسب اقدام ساعت نسبت به  24و استاد درس نیز باید تا حداکثر  های خود را مطرحپرسشگفتگو 

  نماید. 

ژوه پباشد که دانش ایصورت منظم و به گونهزمان بارگذاری محتوای آموزشی در سامانه باید به  -11ماده 

 های درس را داشته باشد.فرصت آمادگی برای آزمون

 آموزشی هایاجرای دورهبخش چهارم: 

 پژوهاندانش ،بوده و صرفا جهت احراز هویت اینترنتیبصورت  ی آموزشیهاثبت نام در دوره -12ماده 

به مرکز مراجعه الزم است به صورت حضوری و طبق زمان اعالم شده از سوی اداره امور آموزشی و تهذیب 

 نمایند.

های آموزشی نسبت به ماه قبل از برگزاری دوره 1اداره امور آموزشی و تهذیب موظف است  -13ماده 

 آموزشی در سامانه آموزش مجازی اقدام نماید.های تعریف دوره

سایت معالم به آدرس وباز طریق های آموزشی و کلیه اطالعیهتقویم زمانی سال تحصیلی  -14ماده 

http://maalem.ir رسانی خواهد شد.اطالع 
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ای هوظیفه دارد نسبت به شناسایی اساتید توانمند در زمینه برگزاری کالس اداره امور آموزشی -15ماده 

 شناسایی نیازهای مهارتی اساتید حاضر جهت توانمندسازی آنان اقدام نماید.همچنین و  غیربرخطو  برخط

کارشناس پشتیبان کالس درس باید در پایان نیمسال تحصیلی نسبت به ارایه لیست حضور و غیاب  -16ماده 

 تأییده شده توسط استاد به اداره امور آموزشی و تهذیب اقدام نماید.

 برخطجلسه کالس  2و  غیربرخطکالس  جلسه 6درس موظف است به ازای هر واحد درسی استاد  -17ماده 

 برگزار شود. برخطجلسه کالس  1 غیربرخطجلسه کالس  3به این ترتیب که بعد از هر  برگزار کند.

 و مباحثهای دریافتی مراجعه و به پیام به سامانه آموزش مجازی روزانهاد درس موظف است است -18ماده 

 مطرح در تاالر گفتمان درس پاسخگو باشد.

د است متعه ویتشکیل نشود  استادبه علت غیبت موجه  برخط های درسچنانچه برخی از کالس -19ماده 

 آنها را جبران نماید. 

تجمیع ز دی سال تحصیلی بوده و انبباید طبق زمان توسط استاد غیربرخطبارگذاری محتوای درسی  -21ماده 

 مطالب برای پایان ترم پرهیز شود. 

اه یک مذخیره شده تا  برخطهای دروس جاری و لینک کالس غیربرخطمحتوای بارگذاری شده  -21ماده 

 .باشدپژوهان و استاد درس قابل دسترسی میبرای دانش بعد از تأئید نمرات

 به صورت مداوم های آموزشیاز طریق کارشناسان گروه اداره امور آموزشی مرکز موظف است – 22ماده 

 ها نظارت داشته باشند.کالس محتوایی عملکرد بر کیفیت

اجرایی از طریق کارشناسان کالس نسبت به امور اداره امور آموزشی و تهذیب موظف است  -23ماده  

و از طریق پنل پیامکی و یا سامانه آموزش مجازی هر گونه بروزرسانی و تغییر  کردههای مجازی نظارت کالس

 ها را به اطالع دانشجویان برساند.در برنامه کالس

امانه بر عهده پشتیبان فنی س و همچنین کالس درس پیش آمده در سامانههای اختاللمسئولیت رفع  -24ماده 

 باشد. می

های یری فایلپژوه در فراگمشکالتی که ناشی از فصور استاد و یا دانش پشتیبان فنی سامانه در مورد :تبصره

 مسئولیتی ندارد. باشدبری سامانه میراهنمای کار

ریزی و فناوری آموزشی نسبت موظف است با همکاری اداره برنامهاداره امور آموزشی و تهذیب  -25ماده 

شده در کمیته  تعیین هایشاخصکیفیت آموزش مجازی از دو بعد اساتید و خدمات پشتیبانی بر اساس به ارزیابی 

 تخصصی فضای مجازی اقدام نماید.
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ای هارزیابی استاد بر اساس شاخصن درس نسبت به اداره امور آموزشی و تهذیب الزم است در پایا -26ماده 

 تعیین شده در کمیته تخصصی آموزش مجازی اقدام نماید.

 باشند.می غیربرخطو  برخطهای پژوهان موظف به حضور در کالسکلیه دانش -27ماده 

توسط استاد  غیربرخطهای جلسه ساعت پس از بارگذاری فایل 44پژوه موظف است حداکثر دانش :1 تبصره

 مشاهده آنها اقدام نمانید. در غیر این صورت برای آنها غیبت منظور خواهد شد.نسبت به 

ه شود، خالصه درس را بمی که برگزار غیربرخطدانش پژوهان موظفند نسبت به هر کالس مجازی : 2تبصره 

به کارشناس گروه  محتوای بارگزاری شده توسط استاد مشاهدهساعت پس از  24صورت مکتوب حداکثر تا 

 .عدم تحویل خالصه درس به منزله غیبت در آن جلسه محسوب خواهد شد. وزشی خود تحویل دهندآم

  

باشند در بازه زمانی معین شده توسط اداره امور آموزشی و تهذیب مرکز پژوهان ملزم میدانش -28ماده 

 د.باشننمی درس نسبت به ارزیابی اساتید درس اقدام کنند. در غیر این صورت مجاز به شرکت در آزمون

 پژوهاندانشبخش پنجم: ارزشیابی 

-پژوه با روشباشد. بدین صورت که دانشروش ارزشیابی درآموزش مجازی بصورت کیفی می -29ماده 

اری و ... های نوشت، تکلیف، تحقیق، تمرین، پروژه، نقد نظریهبرخطهای مستمر هایی مانند ارایه شفاهی، آزمون

واند تارزیابی میشود. از سوی استاد درس در بستر سامانه آموزش مجازی ارزیابی می در یک بازه زمانی مشخص

 های فوق نیز انجام شود. به صورت ترکیبی از روش

در سامانه و از طریق نرم افزار ادوبی  برخطتوان با ایجاد کالس آزمون شفاهی می برای برگزاری :1تبصره 

 . نمودپژوه برقرار بین استاد و دانش را کانکت پرسش و پاسخ شفاهی و چهره به چهره

 به سه روش ذیل اقدام نمود:توان می برخطبرای برگزاری آزمون  :2تبصره 

 خیر که امکان درج پاسخ در سامانه دارد.-غلط/بله-ای/صحیحسواالت چندگزینه .1

 ند.کسواالت کتبی تشریحی کوتاه پاسخ یا بلند پاسخ که دانشجو همزمان پاسخ را تایپ می .2

سواالت تشریحی که دانشجو پاسخ سواالت را طبق نظر استاد، یا بر روی برگ کاغذ نوشته و از آن عکس  .3

ی ردهد و سپس فایل مربوطه را در سامانه مجازی بارگذاگیرد و یا با ضبط صدای خود پاسخ میمی

 نماید.می

پژوه نیازی به مراجعه به مراجع مختلف از ای باشد که دانشباید به گونه برخطسواالت آزمون  -31ماده 

 جمله اینترنت و یا صرف وقت بیش از اندازه نداشته باشد.
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پژوه و سامانه تکرار آزمون در زمانی دیگر فقط با سواالت جدید و در صورت قطع ارتباط دانش -31ماده 

 پذیر خواهد بود. ارایه مستندات کافی امکان

ها و سوابق ارزشیابی هر درس به صورت کامل در سامانه ضبط و نگهداری الزم است کلیه آزمون -32ماده 

 شود. 

نحوه ارزشیابی و جزئیات آن را در ابتدای ترم در قسمت تابلو اعالنات  است استاد درس موظف – 33ماده 

 . ت نمایدثبسامانه آموزش مجازی 

پژوهان باید از محتوای بارگذاری شده در سامانه و مطالبی باشد که استاد آنها را ارزشیابی دانش -34ماده 

 تدریس نموده است. 

ساعت قبل از برگزاری آزمون توسط  72های آن باید حداقل و پیوست برخطسواالت آزمون  -35ماده 

 استاد درس در سامانه آموزش مجازی ثبت گردد. 

ی اسواالت مفهومی استفاده شده و به گونه حتی االمکان ازکاهش احتمال تقلب در آزمون  برای -36ماده 

 پژوه نمایش داده شود. به صورت تصادفی برای دانشهای آن طراحی شود که شماره سوال و گزینه

خ به پژوه فرصت پاسباید به میزانی در نظر گرفته شود که هم دانش برخطزمان برگزاری آزمون  -37ماده 

 کل سواالت را داشته باشد و هم زمان زیادی برای برقراری ارتباط با دیگران نداشته باشد. 

 کند.ساعت تجاوز  2از  نباید برخطمدت زمان برگزاری آزمون تبصره: 

در قالب یک فایل صوتی و  برخطهای الزم را در خصوص آزمون تواند راهنماییاستاد درس می -38ماده 

 یا متنی در سامانه بارگذاری نماید. 

تبصره، پس از بررسی، اصالح و تصویب در کمیته تخصصی  12ماده و  34بخش،  5این دستورالعمل در 

اداره کل آموزش دفتر تبلیغات  و مدیر مرکز تخصصی آخوند خراسانیمحترم مجازی توسط رئیس  آموزش

 گردد.رضوی ابالغ میاسالمی شعبه خراسان 

   


